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PASIŪLYMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tai, kad Komisijos 2008 m. konkurencijos politikos ataskaitoje ypatingas 
dėmesys skiriamas vartotojų gerovės padidinimui; 

2. pabrėžia, kad būtina sukurti aiškias, tvirtas ir MVĮ palankias konkurencijos taisykles, 
grindžiamas Europos smulkiojo verslo akte patvirtintu principu „visų pirma galvokime 
apie mažuosius“;

3. ragina Komisiją užtikrinti, kad vyktų tinkamas dialogas su vartotojais, kurio metu būtų 
galima nustatyti esamas konkurencijos problemas ir įgyvendinimo prioritetus; ragina 
pateikti išsamią prie Konkurencijos generalinio direktorato veikiančio ryšių su vartotojais 
palaikymo skyriaus ataskaitą;

4. pabrėžia, kad būtina sukurti veiksmingas kompensavimo priemones atskiroms įmonėms, 
patyrusioms žalą dėl antimonopolinių taisyklių pažeidimo; ragina Komisiją nuosekliai 
suderinti su konkurencijos teise susijusias kolektyvinio teisės gynimo taisykles su 
bendrosios vartotojų apsaugos sistemos taisyklėmis;

5. pabrėžia, kad dėl visų pakeitimų, susijusių su vertikaliesiems susitarimams taikomo 
Bendrosios išimties reglamento pakeitimais, reikia konstruktyviai tartis su Parlamentu, 
vartotojų organizacijomis ir mažojo verslo organizacijomis; pabrėžia, kad reguliavimo 
sistema, kurią taikant skatinami darnūs įvairių rinkos veikėjų veiksmai, yra geriausias 
būdas kovoti su galima žala, kurią dėl pasirinkimo stokos galėtų patirti vartotojai;

6. primena savo reikalavimą tinkamai išnagrinėti Motorinių transporto priemonių bendrosios 
išimties reglamentą ir papildomų gairių projektą, taip pat primena reikalavimą Parlamente 
surengti galutinių vartotojų organizacijų klausymą; ragina Komisiją užtikrinti, kad nuo 
2010 m. birželio 1 d. galios taisyklės, kurios bus veiksmingos ir ateityje;

7. šiuo atžvilgiu palankiai vertina Komisijos pasiūlymą taikyti griežtesnę garantinio 
aptarnavimo reguliavimo sistemą siekiant sumažinti vartotojų patiriamas dideles remonto 
ir priežiūros išlaidas, atsirandančias dėl žalingos praktikos, kaip antai nepriklausomų 
paslaugų teikėjų neįleidimas į rinką.


